w zakresie wejścia w życie

zmiany ustawy o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są
oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania
produktów

oferowanych

w

tej

jednostce,

jest

obowiązany

pobrać

opłatę

recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego.

Podmiot, który wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z
tworzywa sztucznego, podlega karze od 500 zł do 20 tys. zł, organ wymierzający: właściwy
wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

– torby na zakupy, z uchwytami lub bez
uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu
detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:


lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50
mikrometrów,



bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej
15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane
jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu
marnowaniu żywności;

– torby na zakupy
wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się
tworzywa sztucznego na mikrofragmenty; zalicza się je do lekkich toreb na zakupy z
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tworzywa sztucznego lub bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego zgodnie
z kryteriami gramatury;
– polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH),

utworzenia

Europejskiej

Agencji

Chemikaliów,

zmieniającego

dyrektywę

1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006,
str. 1, z późn. zm.3), do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który
może funkcjonować jako główny strukturalny składnik toreb na zakupy;
Zgodnie z ustawą maksymalna stawka opłaty recyklingowej określona została w
wysokości 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zgodnie z
projektem z dnia 10.11.2017 r. aktu wykonawczego do ustawy, tj. rozporządzenia
Ministra Środowiska od 1.01.2018 będzie obowiązywać stawka 0,20zł za sztukę.
Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i należy ją wnieść do dnia 15
marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w
postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w
których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać

organizacji

odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego (w przypadku opakowań
po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych) wszelkie niezbędne dane do
realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym:
•

informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku
kalendarzowym produktach w opakowaniach,

•

informacje o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach
stanowiących podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu
zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.
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W

przypadku

nieprzekazania

wprowadzający

produkty

w

organizacji

odzysku

opakowaniach

jest

opakowań

obowiązany

powyższych
do wniesienia

danych,
opłaty

produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie
poinformował organizacji odzysku opakowań, a które wprowadził do obrotu w roku
stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z art. 20 ust.
2 lub 3 ustawy.

Wprowadzający, który wbrew przepisowi art. 17 ust. 5 ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi nie przekazuje organizacji odzysku opakowań wszelkich niezbędnych
danych pozwalających na realizację przejętych przez nią obowiązków, w tym informacji o
wszystkich wprowadzonych w danym roku kalendarzowym do obrotu produktach w opakowaniach
oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach stanowiących podstawę
do obliczenia poziomu odzysku i recyklingu podlega karze od 5 tys. zł do 500 tys. zł; organ
wymierzający: właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku kalendarzowym nie
wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego rodzaju, oblicza poziom
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w stosunku do masy
wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku (bez względu na fakt, czy
dana frakcja opakowań wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości).

Wprowadzający współpracujący z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A. mają
określony termin przesyłania deklaracji w ostatnim podpisanym Załączniku nr 1 do umowy. Bez
względu na ten termin, w przypadku pojawienia się w danym roku kalendarzowym nowego rodzaju
opakowania prosimy o niezwłoczny kontakt z przedstawicielami organizacji, w celu odpowiedniego
zaplanowania gospodarki magazynowej. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować brakiem
możliwości realizacji przez organizację odzysku obowiązku recyklingu nieobjętej umową, nowej
frakcji, co z kolei może spowodować konieczność uiszczenia opłaty produktowej.
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Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi w znowelizowanym brzmieniu środki niebezpieczne to:
•

substancje chemiczne i ich mieszaniny

zaklasyfikowane

na

podstawie

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii
1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub
1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające
zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1
lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 lub
•

środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii
1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na
toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w
kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1907/2006.

Począwszy od 2018 roku roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o
gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi będzie zawierać dodatkowo informacje
o toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub
składników stosowanych do produkcji opakowań.

Wprowadzający, którzy wbrew przepisowi art. 14 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi stosuje opakowania niespełniające wymagań, o których mowa w art. 11
(dotyczących ograniczenia ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji
stosowanych do wytwarzania opakowań) podlega karze od 5 tys. zł do 30 tys. zł; organ
wymierzający: właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
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W

przypadku,

gdy

wprowadzający

środki

niebezpieczne

w

opakowaniach

lub

wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych wykonuje obowiązki
określone w art. 18 ustawy przez przystąpienie do porozumienia organizacji samorządu
gospodarczego z marszałkiem województwa, roczne sprawozdanie o produktach
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządza
organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca tego wprowadzającego oraz
składa je do marszałka województwa, właściwego odpowiednio dla wprowadzającego
środki niebezpieczne w opakowaniach lub wprowadzającego produkty w opakowaniach
wielomateriałowych.
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach, oraz produkty w opakowaniach
wielomateriałowych, który wykonuje obowiązki samodzielnie, a nie w porozumieniu, jest
obowiązany zapewnić poziom odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych co
najmniej w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie

minimalnych

rocznych

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.

Wprowadzający wykonujący samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych:
•

przeznacza w danym roku kalendarzowym (tj. do 31.12 roku, którego dotyczy
obowiązek) lub

•

przekazuje w danym roku kalendarzowym (tj. do 31.12 roku, którego dotyczy
obowiązek)

na

odrębny

rachunek

bankowy

marszałka

województwa

(zmiana organu: dotąd Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej)
- łącznie co

najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w

poprzednim roku kalendarzowym.
W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto opakowań wprowadzonych do
obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego
nabycia produktów w opakowaniach wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu
ustala się na podstawie wartości netto podobnych pod względem zastosowania,
wymiarów i masy opakowań tego samego rodzaju dostępnych na terytorium kraju.
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Wprowadzający
obowiązek

produkty

w

prowadzenia

opakowaniach,

publicznych

który

samodzielnie

kampanii

wykonuje

edukacyjnych,

składa

sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu
odpadami z nich powstającymi, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach.

Wprowadzający związani umową (obejmującą cesję obowiązku realizacji PKE na organizację) z
TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A. nie mają obowiązku składania za rok
2017 odrębnego, rocznego sprawozdania obejmującego Tabelę 7.1.

•

dopuszczenie wnioskowania o (E)DPR/(E)DPO w formie elektronicznej,

•

obowiązek wystawienia (E)DPR/(E)DPO, jeżeli wniosek został złożony nie później
niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady zostały przekazane
do recyklingu,

•

dopuszczenie

możliwości

wystawienia

dokumentów

(E)DPR/(E)DPO

po

przekroczeniu terminu 30 dni, przy złożeniu wniosku nie później, niż 2 miesiące po
upływie kwartału,
•

drugi egzemplarz dokumentu (E)DPR/(E)DPO zamiast dla przekazującego odpady,
odpowiednio dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku
opakowań, organizacji samorządu gospodarczego lub wnioskodawcy wskazanego
w ust. 5 w przypadku odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,

•

w

przypadku

odpadów

pochodzących

wyłącznie

z

gospodarstw

domowych

dokumenty wystawiane są nie w 3 a w 4 egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz jest przeznaczony dla przedsiębiorcy wystawiającego dokument, a
pozostałe

trzy

egzemplarze

–

dla

wnioskodawcy

określonego

w

ust.

5;

wnioskodawca uzupełnia trzy egzemplarze dokumentu nie później niż 2 miesiące
po upływie kwartału, w którym odpady zostały przekazane do recyklingu, poprzez
wpisanie wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizacji odzysku albo
organizacji samorządu gospodarczego i niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz
dokumentu wpisanemu podmiotowi; drugi egzemplarz dokumentu, w terminie 30
dni od upływu kwartału, w którym został uzupełniony przekazuje marszałkowi
województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez
recyklera, natomiast trzeci egzemplarz zachowuje dla siebie,
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•

w przypadku EDPR/EDPO oprócz faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową
dostawę

odpadów

przemieszczania

niezbędny

odpadów

jest

dokument

określonego

w

dotyczący

załączniku

IA,

transgranicznego
IB

lub

VII

do

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Zgodnie z procedowanym w Sejmie RP projektem z dnia 9.11.2017 r. o zmianie
ustawy o odpadach, odstąpiono od prolongaty terminu wprowadzenia BDO, w tym
rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 tejże ustawy. Oznacza to, że powstanie on
najpóźniej do 24 stycznia 2018 roku. Także przepisy dotyczące obowiązku uzyskania (na
wniosek)

wpisu

opakowaniach,

do
a

rejestru

także

podmiotów

wprowadzających

gospodarujących

odpadami

produkty,

oraz

produkty

wytwórców

w

odpadów

zobowiązanych do prowadzenia ewidencji wejdą w życie razem z całą ustawą. Informację
o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach
Minister Środowiska ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski. Rejestr będzie prowadzony przez marszałków województw.

Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o
odpadach, bez wymaganego wpisu do rejestru, a także podmiot, który nie umieszcza numeru
rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew
obowiązkowi, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach podlega karze administracyjnej, która
wynosi nie mniej niż 1 tys. zł i nie może przekroczyć 1 mln zł; organ wymierzający: właściwy
wojewódzki inspektor ochrony środowiska
Podmiot, który wbrew przepisowi art. 41 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi prowadzi dystrybucję produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu
przez wprowadzającego, który nie jest wpisany do rejestru podlega karze od 500 zł do 20 tys. zł;
organ wymierzający: właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.
Przepis art. 41 nie ma zastosowania do produktów w opakowaniach wprowadzonych do obrotu
przed upływem terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 234 ust. 2
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
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