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Opublikowano projekt ustawy  
o systemie kaucyjnym odpadów

Zgodnie z postanowieniami projektu:

1. Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach 

pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez 

konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji.

2. W projekcie zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich 

zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.

3. W projekcie ustawy zaproponowano także utworzenie systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych. 

4. W projekcie ustawy zostaną określone warunki, jakie muszą spełniać tworzone przez przedsiębiorców systemy 

kaucyjne. Będzie to m.in. powszechność systemu, niedyskryminujący charakter oraz brak obowiązku posiadania 

paragonu w celu odzyskania kaucji.

5. Nieodebrana przez konsumentów kaucja trafi do wprowadzających produkty w opakowaniach i będzie mogła 

zostać przeznaczona przez tych przedsiębiorców na sfinansowanie systemu.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano

projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (nr UC98).

Ustawa ma na celu transpozycję do prawa polskiego art.

9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu

niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

(Dz. Urz. L Nr 155 z 12.06.2019, str. 1).
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6. Wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach systemu kaucyjnego będą zobowiązani do sfinansowania

co najmniej:

◼ selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych;

◼ transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania;

◼ kosztów sprawozdawczości.

7. System kaucyjny tworzyć będą wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

Wprowadzających reprezentował będzie jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem. Wybór tego

podmiotu będzie należał do wprowadzających, którzy tworzyć będą system.

8. System kaucyjny będzie mógł zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego

przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji.

9. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym będą obowiązani do

uzyskania w ramach systemu kaucyjnego określonych poziomów selektywnego zbierania opakowań lub

odpadów opakowaniowych. Butelki po napojach objętych systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza

tym systemem, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego zbierania. Nieuzyskanie

wymaganych poziomów wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia przez wprowadzających opłaty

produktowej.

10. Reprezentant wprowadzających uczestniczących w systemie będzie składał ministrowi właściwemu do spraw

klimatu coroczne sprawozdanie, które będzie zawierało m.in. informacje o:

◼ wysokości środków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu kaucyjnego;

◼ wysokości nieodebranej kaucji;

◼ masie opakowań i odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w ramach systemu kaucyjnego.

11. Zaproponowane przepisy zobowiązują każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100m2 do odbierania

pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do

zwrotu kaucji.

12. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie

dobrowolności. Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

13. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM - I kwartał 2022 r.
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Niniejsza informacja została przygotowana przez doradców AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

/ AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie

stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów.

Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej

prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.


