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ZMIANY W PRAWIE

Nowa danina środowiskowa
- opłata opakowaniowa
5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum
Legislacji został opublikowany projekt ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych
ustaw, zawierający m.in. propozycję nowych
przepisów wprowadzających opłatę opakowaniową,
która w założeniu obejmie wszystkie opakowania
przeznaczone dla gospodarstw domowych.
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Co przewiduje projekt ustawy?
Powyższy projekt ustawy przewiduje m.in. dodanie art. 18a-18c
do nowelizowanej ustawy [dalej: u.g.o.o.]. Proponowane przepisy
nałożą na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych obowiązek
wnoszenia opłaty opakowaniowej – za pośrednictwem marszałków
województw – do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w terminie 15 dni po upływie
miesiąca, za który należy wnieść opłatę.

Projektodawca we wstępnej wersji uzasadnienia – dostępnej obecnie
na stronie archiwalnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – wprost
wskazuje na nieakcesoryjny charakter opłaty opakowaniowej, która
ma być nową i dodatkową opłatą ponoszoną przez przedsiębiorców
równolegle wraz z opłatą produktową. Autorzy projektu
wskazują, że:
opłata opakowaniowa będzie związana z wprowadzaniem
do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych
dla gospodarstw domowych, a opłata produktowa jest
związana z niezrealizowaniem ustawowych celów
w zakresie przetwarzania odpadów
opakowaniowych.
W obecnym kształcie, projekt ustawy rzeczywiście utrzymuje obie
opłaty, jako niezależne od siebie i odnoszące się do różnych
obowiązków
przedsiębiorców
wprowadzających
produkty
w opakowaniach.
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Stawki nowej opłaty
Opłata opakowaniowa będzie przeznaczana na finansowanie
zbierania i przetwarzania odpadów opakowaniowych w ramach
gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jej wysokość stanowić będzie sumę iloczynów stawek opłaty
opakowaniowej dla poszczególnych rodzajów opakowań
przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz mas opakowań
poszczególnych rodzajów odpowiadających tym stawkom,
w których przedsiębiorca wprowadzający produkt w opakowaniach
wprowadził do obrotu w danym miesiącu.
Przy czym maksymalna stawka opłaty opakowaniowej dla każdego
rodzaju opakowania przeznaczonego dla gospodarstw domowych
wyniesie 2 złote za 1 kilogram masy opakowań wprowadzonych
do obrotu.

2 zł / kg
masy opakowaniowej
wprowadzonej do obrotu ma
wynieść maksymalna stawka
opłaty opakowaniowej
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Stawki nowej opłaty
Z kolei stawki będące składową wyliczenia wysokości opłaty, będzie
określał Minister właściwy do spraw klimatu w drodze rozporządzenia. Projektowane przepisy wskazują na konieczność ustalania
wysokości stawek odrębnie dla poszczególnych rodzajów opakowań
przeznaczonych dla gospodarstw domowych.
Ponadto z brzmienia projektowanego art. 18a ust. 5 u.g.o.o. wynika
uprawnienie ministra do różnicowania stawek opłaty odrębnie
dla opakowań wytworzonych z tworzyw sztucznych. Innymi słowy,
stawki opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych będą mogły być
dodatkowo różnicowane ze względu na rodzaj tworzywa sztucznego,
z którego zostały wykonane.

Jedocześnie minister określając wysokość wszystkich stawek będzie
zobowiązany uwzględnić w kalkulacji zmienne odnoszące się do:
▪

możliwości recyklingu odpadów powstałych z opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych;

▪

kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych;

▪

ograniczenia nadmiernego pakowania produktów (rozumianego jako niewspółmierność masy lub rozmiaru produktu
względem wielkości opakowania);

▪

zawartości w danym rodzaju
pochodzącego z recyklingu;

▪

dochodów z ponownego użycia (ze sprzedaży materiałów
pochodzących z recyklingu i z nieodebranych kaucji).

opakowania

materiału

W dniu 5 sierpnia 2021 roku projekt ustawy został skierowany
przez Ministra Klimatu i Środowiska do konsultacji społecznych
(etap opiniowania). Z kolei zgodnie z założeniem przyjętym
w przepisach końcowych projektowanej ustawy – nowe przepisy
wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
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Skontaktuj się
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Michał Zachorski

ul. Lubicka 53
87-100 Toruń

radca prawny, wspólnik zarządzający

+48 608 699 488
m.zachorski@ostrowski-legal.net

Jakub Zemła

Oddział w Gdyni:
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia

konsultant prawny

(+48) 56 651 07 93, 94; (+48) 724 679 513
torun@ostrowski-legal.net

+48 570 872 888
j.zemla@ostrowski-legal.net

Zapraszamy do bliższego poznania naszej Kancelarii:
www.ostrowski.legal

Niniejszy materiał jest objęty prawami własności intelektualnej Kancelarii
Ostrowski i Wspólnicy sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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