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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 594) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem przekazanej Senatowi ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie 

polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia 

zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 11), 

zwanej dalej „dyrektywą 2015/720”. Dyrektywa 2015/720 zakłada przyjęcie instrumentów, 

aby lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w punktach 

sprzedaży towarów lub produktów. Ustawa wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby 

na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej. 

W uzasadnieniu do ustawy podkreśla się, że przedmiotowa ustawa nowelizująca oprócz 

transpozycji przepisów dyrektywy 2015/720, wprowadza do ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwanej dalej również 

„ustawą o gospodarce opakowaniami”, także zmiany będące efektem analizy stosowania jej 

przepisów od dnia wejścia w życie (1 stycznia 2014 r.). 

W związku z wprowadzeniem w ustawie opłaty recyklingowej, związanej z nową 

regulacją dotyczącą lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego uzupełnieniono zakres 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

Wprowadzono także definicje: oksydegradowalnych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 

toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, wśród których wyróżniono lekkie torby na zakupy 

oraz bardzo lekkie torby na zakupy oraz definicję tworzywa sztucznego.  
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Przyjęte regulacje przewidują, że opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca 

prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na 

zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej 

jednostce. Natomiast bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości 

materiału poniżej 15 mikrometrów) będą zwolnione z powyższej opłaty, ale tylko pod 

warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe 

opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności. Opłata 

recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie 

doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata 

ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do 

niej opłaty. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za jedną sztukę lekkiej 

torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty recyklingowej 

zostanie określona w drodze rozporządzenia. Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie 

dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku 

kalendarzowym, w którym została pobrana. 

W ustawie wprowadzono ponadto obowiązek sporządzania przez ministra właściwego 

do spraw środowiska i przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania o rocznym zużyciu 

lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 

Jak wskazano we wcześniejszej części opinii oprócz transpozycji przepisów dyrektywy 

2015/720 nowela przewiduje zmiany wynikające z analizy stosowania dotychczasowych 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. Cześć zmian ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących 

przepisów, zaś w pozostałym zakresie do najistotniejszych zmian należą: 

– zmiana definicji marszałka województwa, która ma na celu wskazanie właściwego 

marszałka dla prowadzącego odzysk i recykling odpadów opakowaniowych według 

miejsca prowadzenia tej działalności, co ma ułatwić marszałkom województw kontrolę 

tych przedsiębiorców przewidzianą w art. 53 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami, 

– zmiana definicji środków niebezpiecznych związana z utratą w dniu 1 czerwca 2015 r. 

mocy prawnej dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących 

się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. UE 

L 196 z 16.08.1967, str. 1, z późn. zm.) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 

odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych 

(Dz. Urz. UE L 200 z 30.06.1999, str. 1, z późn. zm.), 

– modyfikacja sposobu naliczania opłaty produktowej w przypadku nieprzekazania przez 

wprowadzającego produkty w opakowaniach organizacji odzysku opakowań 

niezbędnych danych do realizacji przez nią ustawowych obowiązków, 

– zmiany w kwestii sposobu samodzielnego wykonania obowiązku prowadzenia 

publicznych kampanii edukacyjnych przez podmiot prowadzający produkty 

w opakowaniach. Ponadto wprowadzono nowy sposób przekazywania środków z tytułu 

realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na rachunek 

bankowy właściwego marszałka województwa, zamiast bezpośrednio na rachunek 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zebrane środki będą 

następnie przekazywane przez marszałka województwa na rachunek Funduszu, 

– możliwość prowadzenia zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej ewidencji 

obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty 

w danym roku kalendarzowym, 

– dodanie organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

o gospodarce opakowaniami, jako podmiotu uprawnionego do występowania z 

wnioskiem o wydanie dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR. Wprowadzenie 

odrębnego obiegu dokumentów w zakresie recyklingu i odzysku odpadów 

opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, 

– zobowiązanie organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy o gospodarce opakowaniami, do złożenia marszałkowi województwa rocznego 

sprawozdania o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oddzielnie dla każdego 

wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego ta organizacja reprezentuje, 

– wprowadzenie uprawnienia dla marszałka województwa do wezwania przedsiębiorcy 

wystawiającego dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do przeprowadzenia audytu 

zewnętrznego, w przypadku niewywiązania się przez niego, w terminie przewidzianym 

ustawą o gospodarce opakowaniami, z tego obowiązku oraz dodanie przepisu 

zobowiązującego weryfikatora środowiskowego do uzyskania akredytacji przez Polskie 

Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego 

przedsiębiorców, 
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– dodanie przepisów uprawniających marszałka województwa do przeprowadzenia 

kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wskazanych w ramach 

przeprowadzonego audytu zewnętrznego oraz unieważnienia dokumentów DPO, DPR, 

EDPO lub EDPR w efekcie przeprowadzenia wskazanej powyżej kontroli, 

– wprowadzenie przepisu normującego współpracę między marszałkami województw 

w zakresie  przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy o gospodarce 

opakowaniami lub wykreślania z rejestru, którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Nowelizacja przewiduje również zmiany w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, 

będące efektem m.in. ustanowienia nowych deliktów administracyjnych – np. kara za 

niepobieranie opłaty recyklingowej lub nieprzeprowadzenie audytu zewnętrznego 

w „dodatkowym” terminie określonym przez marszałka województwa. 

Omawiana nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych mające na celu określenie, że opłata recyklingowa stanowi 

zarówno przychód, jak i koszty uzyskania przychodów. 

Zmiana w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach wprowadza obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmiot 

zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, określając ponadto zakres sprawozdania i termin jego złożenia.  

Niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego przez wskazany podmiot stanowi delikt 

administracyjny zagrożony karą pieniężną. 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

umożliwiają Inspekcji przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców prowadzących jednostki 

handlu detalicznego lub hurtowego w zakresie pobierania opłaty recyklingowej. Ponadto 

w dodawanych przepisach uwzględniono zadania kontrolne Inspekcji wynikające z art. 41 

i art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami. 

Zmiana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wynika ze 

zmiany sposobu przekazywania środków za publiczne kampanie edukacyjne 

w nowelizowanym art. 19 ustawy o gospodarce opakowaniami. 
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Modyfikacja ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej dostosowuje jej przepisy 

do uregulowań wyprowadzanych niniejszą nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami 

w zakresie obliczania poziomów odzysku i recyklingu powstałych odpadów w danym roku 

kalendarzowym oraz ma na celu rezygnacje z corocznej indeksacji w drodze obwieszczenia 

maksymalnych stawek opłat produktowych.  

Zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uwzględniają organizacje  

samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce 

opakowaniami, jako podmiot obowiązany do złożenia rocznego sprawozdania w imieniu 

reprezentowanych podmiotów, w konsekwencji czego dodano w ustawie uregulowania 

dotyczące wpisu ww. organizacji do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 

produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 tej 

ustawy. Dodano także przepis rozszerzający zakres sprawozdań dotyczących opakowań 

i odpadów opakowaniowych o informacje o toksyczności lub zagrożeniach ze strony 

materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań. Dodanie 

tego przepisu wynikało z konieczności dostosowania polskiego prawa w tym zakresie 

do przepisów dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 

r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym dodano natomiast przepis zobowiązujący weryfikatora środowiskowego do 

uzyskania akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie przeprowadzania 

audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, analogicznie jak w dodawanym do 

ustawy o gospodarce opakowaniami ust. 1a w art. 47. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 15 września 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1730). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje wprowadziły do projektu 

poprawki o charakterze językowym i redakcyjnym. Do najistotniejszych zmian o charakterze 
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merytorycznym dokonanych w trakcie pierwszego czytania należą uzupełnienie rządowego 

projektu o zmianę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz zmianę ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym. W trakcie drugiego czytania projektu na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 

13 września 2017 r. zgłoszono 4 poprawki. Poprawka nr 1 miała na celu obniżenie 

maksymalnej stawki opłaty recyklingowej z 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy do 0,2 zł. 

Poprawki nr 2 i 3 przewidywały, że opłata recyklingowa stanowić będzie dochód 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast poprawka nr 4 

przesuwała termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2019 r. Komisje wniosły 

o odrzucenie wszystkich poprawek. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu proponowanym przez Komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 4 noweli. 

Przepis art. 4 ustawy nowelizującej wprowadza obowiązek sporządzania rocznych 

sprawozdań na podmioty prowadzące punkt skupu odpadów komunalnych, stanowiących 

frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Przepisy ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy uzupełnić 

o niezbędne konsekwencje wprowadzenia obowiązku sporządzania sprawozdań dla 

podmiotów prowadzących skup odpadów komunalnych. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 4: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) w art. 9p w ust. 1 po wyrazach „art. 9na ust. 1” dodaje się wyrazy „, art. 9nb 

ust. 1; 

1b) w art. 9ta we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „art. 9na ust. 1,” 

dodaje się wyrazy „art. 9nb ust. 1,”;”, 

b) w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu: 

„4) w art. 9zb po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 

„1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa, nakłada, w drodze decyzji, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu 

zbierania odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: 
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papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa 

w ust. 1a.”; 

5) w art. 9zc w ust. 1 i 2 po wyrazach „art. 9xa pkt 2,” dodaje się wyrazy 

„art. 9xaa pkt 1,”; 

6) w art. 9zd w ust. 2 po wyrazach „art. 9xa” dodaje się wyrazy „, art. 9xaa”.”; 

 

2) art. 17 ust. 2 noweli. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2. dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 54 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc. Tak sformułowany przepis 

zachowujący w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze po pierwsze nie został 

zredagowany zgodnie z formułą proponowaną w art. 33 Zasad techniki prawodawczej, po 

drogie obecne jego brzmienie może sugerować, iż przedmiotowego rozporządzenia nie będzie 

można znowelizować. Należy zauważyć, że to do właściwego ministra należy decyzja co do 

nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, przepis ustawy zaś nie powinien mu tego 

uniemożliwiać. 

 

Poprawki redakcyjne: 

1) art. 1 pkt 24 noweli – w art. 52 w ust. 3 – występujące w przepisie odesłanie powinno 

spełniać wymóg precyzyjności, analogicznie jak w pozostałych przepisach ustawy 

o gospodarce opakowaniami, w których występuje odesłanie do art. 22 ust. 1; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 24, w art. 52 w ust. 3 po wyrazach „art. 22” dodaje się wyrazy „ust. 1”  

 

2) art. 12 noweli – niezbędna jest poprawka językowa . 

Propozycja poprawki: 

– w art. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „wynosi” zastępuje się wyrazem 

„wynoszą”. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński  

Starszy legislator 


