
Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  11-01-2021 r. 

DGO-PO.050.147.2020.AT
1425229.4576366.3632885

Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Beniamina Godylę na 18. posiedzeniu 

Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r. do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki w sprawie 

uregulowania zasad gospodarowania odpadami kalorycznymi, znak: BPS-043-18-648-20., 

przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Uprzejmie informuję, że obowiązki dotyczące producentów opakowań oraz 

wprowadzających produkty w opakowaniach już funkcjonują w ramach systemu rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta (ROP). Sprawy te zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114).

Jednocześnie, że w związku z obowiązkiem transpozycji znowelizowanej dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, która wprowadza wymagania 

dla systemów ROP, do systemu krajowego zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

 wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za odpady powstałe z ich 

opakowań – obowiązani będą do sfinansowania zbierania i przetwarzania odpadów 



opakowaniowych zarówno powstałych w gospodarstwach domowych jak i w miejscach 

innych niż gospodarstwa domowe, 

 wprowadzający produkty w opakowaniach będą współfinansowali zbieranie i przetwarzanie 

odpadów powstałych m.in. z opakowań znajdujących się w strumieniu odpadów 

komunalnych, co doprowadzi do zmniejszenia obciążeń finansowych dla mieszkańców 

z tytułu odbioru odpadów,

 zwiększony zostanie nadzór nad wszystkimi uczestnikami systemu ROP oraz zwiększone 

zostaną wymagania dla niektórych podmiotów uczestniczących w systemie, co doprowadzi 

do wyeliminowania nadużyć,

 wprowadzony zostanie mechanizm eko-modulacji, który polega na zróżnicowaniu stawek 

opłat ponoszonych na finansowanie zagospodarowania odpadów przez producentów 

produktów w opakowaniach; stawki zostaną uzależnione m.in. od nadmiernego pakowania 

produktów, używania opakowań zawierających materiały pochodzące z recyklingu czy 

opakowań nie stanowiących bariery dla recyklingu; promowane będą więc opakowania 

przyjazne dla środowiska,  

 wzrosną poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, jakie będą obowiązani uzyskać 

wprowadzający produkty w opakowaniach, dla opakowań z:

• wszystkich rodzajów łącznie: obecnie 61% do 70% w 2030 r.,

• tworzyw sztucznych: obecnie 23,5% do 55% w 2030 r.,

• aluminium: obecnie 51% do 60% w 2030 r.,

• metali: obecnie 51% do 80% w 2030 r.,

• papieru i tektury: obecnie 61% do 85% w 2030 r.,

• szkła: obecnie 61% do 75% w 2030 r.,

• drewna: obecnie 16% do 30% w 2030 r.,

 wprowadzony zostanie obowiązek wykorzystania materiału pochodzącego z recyklingu do 

produkcji butelek na napoje z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l – docelowo w 2030 

roku min. 30% w masie całego opakowania, zgodnie z art. 6 ust. 5 lit. b dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu 

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko,

 wprowadzony zostanie obowiązek selektywnego zbierania butelek na napoje z tworzyw 

sztucznych o pojemności do 3l przez wprowadzających produkty w tych opakowaniach – 

docelowo w 2029 roku poziom ten wyniesie 90% masy wprowadzonych opakowań tego 

typu, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 



2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na 

środowisko.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

1) Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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