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Warszawa, dnia 2 sierpnia 2021 r.

ODWÓROCONA TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 

PRAWNYCH

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/904 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 

sztucznych na środowisko
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1 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 235, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 16, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 83, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2012 Nr 179, poz. 3, Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 149, poz. 
1, Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 158, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 216, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 261, poz. 5, Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 167, poz. 36, Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 350, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 197, poz. 10, 
Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 156, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 195, poz. 11, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 349, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 78, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 116, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 115, poz. 1, 
Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 251, poz. 1, Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 117, poz. 8, Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 198, poz. 241, Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 6, poz. 8 oraz Dz.Urz.UE.L 2020 Nr 44, poz. 1.

Pozostałe przepisy projektu ustawy

Lp.
Jedn.
red.

Treść przepisu projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

1.

Art. 1 
pkt 4 
lit. d

b) 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.1) 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, z 
wyłączeniem detergentów do użytku domowego, lub

2.

Art. 1 
pkt 4 
lit. e

14a) detergencie do użytku domowego – rozumie się przez to detergent w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów 
(Dz.Urz. UE. L 104 z 8.4.2004, str. 1, Dz.Urz. UE. L 168 z 21.06.2006, str. 5, Dz.Urz. UE. L 354 
z 31.12.2008, str. 60, Dz.Urz. UE. L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz.Urz. UE. L 164 z 26.6.2009, 
str. 3), przeznaczony do używania w gospodarstwie domowym;

W art. 8 pkt 14 lit. b dodano na końcu definicji 
wyłączenie dla detergentów do użytku 
domowego. W następstwie w pkt 14a dodano 
definicję detergentu do użytku domowego. 
Powyższe stanowi uwzględnienie postulatu 
branży detergentowej o wyłączenie chemii 
gospodarczej z definicji środków 
niebezpiecznych. Wynikiem tej zmiany będzie 
rozliczanie opakowań po produktach 
wyłączonych z definicji w ramach zwykłych 
opakowań przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych. Odpady opakowaniowe po 
detergentach użytku domowego najczęściej 
zbierane są w ramach gminnych systemów 
gospodarowania odpadami i nie stanowią 
zagrożenia.

3. Art. 1 
pkt 4 
lit. h

c) prowadzącego: 
- jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, 

sprzedającego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę, pakowane w tych 
jednostkach, 

- więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, 
sprzedającego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę, pakowane w tych jednostkach;

Dotychczasowe brzmienie przepisu bardzo 
często było błędnie interpretowane, przez 
co powstały trudności z identyfikacją 
przedsiębiorcy jako wprowadzającego produkty 
w opakowaniach.
W związku z powyższym zapis został 
doprecyzowany zgodnie z pierwotnymi 
intencjami ustawodawcy poprzez wskazanie, że 
przepis ma zastosowanie wyłącznie jeżeli 
produkty pakowane w jednostkach handlowych 
zostały wytworzone przez innego 
przedsiębiorcę.
To oznacza, że jeżeli produkt jest wytworzony 
przez jednostkę handlową, a następnie 
wprowadzony do obrotu w opakowaniu, to taka 
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jednostka jest wprowadzającym bez względu na 
jej powierzchnię handlową.

4.

Art. 1 
pkt 8

1a. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na 
opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych 
opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888).
1b. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1a, musi zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego 
osoby niedowidzące i niewidome.

W art. 15 dodano ust. 1a i 1b, które zobowiązują 
wprowadzających produkty w opakowaniach 
do umieszczania na opakowaniach oznakowania 
wskazującego na sposób selektywnego zbierania 
odpadów. Ponadto oznakowanie będzie musiało 
być dostosowane dla osób niedowidzących 
i niewidomych. 
Powyższe rozwiązanie ma na celu ułatwienie 
konsumentom właściwej segregacji odpadów 
opakowaniowych oraz zwiększenie masy 
odpadów zbieranych w sposób selektywny.

5.

Art. 1 
pkt 29

2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa 
sztucznego oraz torbę na zakupy z tworzywa sztucznego ulegającego biodegradacji.

W celu dalszego ograniczenia zużycia toreb 
na zakupy z syntetycznych tworzyw sztucznych 
proponuje się wprowadzenie zachęt 
do stosowania toreb na zakupy z materiałów 
alternatywnych, w tym przypadku z tworzyw 
sztucznych ulegających biodegradacji.
Proponuje się aby lekkie torby na zakupy 
z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji 
były zwolnione z opłaty recyklingowej.

6.

Art. 1 
pkt 30

w art. 40ca ust. 1 wyraz „ustala” zastępuje się wyrazem „określa” W art. 40ca zamieniono wyraz „ustala” 
na „określa” w odniesieniu do zaległości z tytułu 
opłaty recyklingowej, którą określa marszałek 
województwa. Zmiana związana jest 
ze zgłoszeniem rozbieżności w słownictwie 
w zmienianej ustawie oraz np. w analogicznych 
przepisach ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) 
(art. 77 ust. 1). 

7.

Art. 1 
pkt 41 
lit. a 
tiret 

drugie

4b) wbrew przepisowi art. 15 ust. 1a nie umieszcza obowiązkowego oznakowania na opakowaniach;
4c) wbrew przepisowi art. 15 ust. 1b nie dostosowuje oznakowania dla osób niedowidzących 
i niewidomych;

Przepis karny jest następstwem wprowadzenia 
obowiązku oznakowania opakowania.

8. Art. 4 
pkt 10 

w ust. 2 w pkt 2a na końcu dodaje się wyrazy „w poszczególnych kwartałach” W ust. 2 pkt 2a w zakresie sprawozdań dot. toreb 
na zakupy z tworzyw sztucznych dodano podział 
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lit. c rocznego sprawozdania na kwartały. Powyższe 
ma związek z postulatami marszałków 
województw i przyczyni się do ułatwienia 
weryfikacji sprawozdań oraz wysokości 
wpłaconej opłaty recyklingowej.


		2021-08-05T15:06:14+0000
	Jacek Ozdoba; Ministerstwo Klimatu i Środowiska




