Zmniejszenie wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko
Z każdym rokiem coraz więcej odpadów z tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. Szkodzą one ekosystemom,
mają szkodliwy wpływ na różnorodność biologiczną oraz mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi.
Odpady z tworzyw sztucznych stanowią coraz częstszy powód do zmartwień wpływowych ludzi, ale i zwykłego
Nowaka. Oddziałują one niekorzystnie na takie rodzaje działalności jak turystyka, rybołówstwo i żegluga. Odpady
te mogłyby być ponownie wykorzystywane, ale nie są, zamiast tego zaśmiecają środowisko (stanowią 50%
wszystkich odpadów występujących w środowisku morskim).
Wśród dziesięciu najczęściej występujących na europejskich plażach odpadów z produktów jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych występują butelki na napoje, ich nakrętki i pokrywki.

Projekt ustawy (UC98) zaproponowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zobowiązuje do selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje
o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami. Zgodnie z dyrektywą 2019/904 (dyrektywa SUP) w 2025 roku
poziom selektywnego zbierania tych odpadów ma sięgnąć 77%, a w 2029 roku aż 90%. Obowiązek ten ma być
realizowany między innymi za pomocą systemów zwrotu kaucji.
Niezależnie od przepisów wdrażających dyrektywę SUP zaproponowano również system kaucyjny dla
wielorazowych opakowań szklanych do 1,5 l pojemności.
Co dość istotne, kaucję będzie można odzyskać bez posiadania paragonu zakupu. Nieodebrana kaucja trafi
do wprowadzających produkty w opakowaniach i będzie mogła być przez nich przeznaczona na sfinansowanie
systemu.

Projektowana ustawa (UC98) uzupełnia wymagania transponowane z dyrektywy SUP poprzez projekt ustawy
o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej oraz niektórych innych ustaw (UC73).
Jednocześnie trwają prace legislacyjne nad dostosowaniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta
(#ROP) do prawa unijnego. Zgodnie z projektem (UC81) przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty
w opakowaniach będą zobowiązani do zagospodarowania odpadów powstałych z wprowadzonych przez nich
opakowań.

Co jeszcze przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(UC98):
 system kaucyjny będą tworzyć wprowadzający produkty w opakowaniach objętych systemem
 wprowadzających będzie reprezentował jeden podmiot odpowiedzialny za zarządzanie systemem
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 wprowadzający 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
 system kaucyjny będzie uruchomiony po wydaniu decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska
 uczestnicy systemu będą musieli uzyskać określone poziomy selektywnego zbierania opakowań lub odpadów
opakowaniowych, jeśli ich nie osiągną, będą musieli uiścić opłatę produktową
 butelki po napojach zebrane poza systemem nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego
zbierania
 reprezentant wprowadzających uczestniczących w systemie będzie składał ministrowi coroczne sprawozdanie
między innymi o:
˗ wysokości środków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu
˗ wysokości nieodebranej kaucji
˗ masie opakowań i odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w ramach systemu kaucyjnego
 każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 m2 będzie zobowiązany do odbierania pustych opakowań
i odpadów opakowaniowych oraz do zwrotu kaucji
 mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie
dobrowolności
 wszystkie jednostki handlowe będą obowiązane do pobierania kaucji.

Oczekiwane efekty:
 zwiększenie ilości selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i opakowań, na które zostanie
nałożona kaucja
 zmniejszenie masy odpadów opakowaniowych z tworzywa sztucznego oraz szklanych w strumieniu
odpadów komunalnych
 osiągnięcie unijnych celów w zakresie selektywnego zbierania butelek z tworzywa sztucznego po napojach
o pojemności do 3 l.

Korzyści:
 zwiększenie osiąganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych
 zmniejszenie zaśmiecenia odpadami opakowaniowymi
 jasne i przejrzyste zasady systemu kaucyjnego, który będzie jednolity w całej Polsce
 zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.

Wszystkie wyżej wymienione projekty ustaw monitorujemy w dziale ‘Projekty ustaw’ serwisu Ekowiedza.

Znasz nasze media społecznościowe?
Zachęcamy do ich odwiedzenia
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